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Wprowadzenie
Badania ruchu budowlanego są prowadzone w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego od
1995 roku.
Podstawą tych działań jest ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.
Nr 88, poz. 439), która określa zasady i sposób prowadzenia badań, gromadzenia oraz
opracowywania zebranych danych, a takŜe udostępniania i rozpowszechniania wyników, jako
oficjalnych danych statystycznych.
Analizy dotyczące obiektów budowlanych przekazanych do uŜytkowania oraz rozbiórek,
realizowane są w ramach programu badań statystyki publicznej, natomiast analizy pozwoleń na
budowę - prowadzone są jako badania własne, pomocne dla realizacji zadań statutowych
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zbierane informacje dotyczą liczby wydanych
decyzji administracyjnych, oraz liczby obiektów objętych pozwoleniami na budowę.
Zakres podmiotowy prowadzonych badań obejmuje jednostki organizacyjne administracji
rządowej i samorządu terytorialnego, realizujące zadania określone w ustawie - Prawo
budowlane. Jednostkami tymi są:

urzędy wojewódzkie i starostwa powiatowe,

wojewódzkie i powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.
Dane źródłowe pochodzą ze sprawozdań wyŜej wymienionych jednostek administracji
terenowej, a do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przesyłane są dwa razy w ciągu roku,
do 15-ego następnego miesiąca po zakończeniu półrocza kalendarzowego. Materiał statystyczny z
województw przesyłany jest przez dyrektorów wydziałów, właściwych w sprawach administracji
architektoniczno –budowlanej w urzędach wojewódzkich oraz przez wojewódzkich inspektorów
nadzoru budowlanego.
Informacje zbiorcze przedstawiane są w tabelach wynikowych, według poszczególnych kategorii
obiektów budowlanych. Kategorie te to: budynki jednorodzinne (klasa 1110); budynki
wielorodzinne (klasy: 1121, 1222); budynki zamieszkania zbiorowego (klasy: 1130, 1211);
budynki uŜyteczności publicznej (klasy: 1220, 1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1272,
1273, 1274), Budynki gospodarczo – inwentarskie (klasy: 1271, 1242); budynki przemysłowe i
magazynowe (klasy: 1251, 1252), obiekty infrastruktury transportu (klasy: 2111, 2112, 2130,
2141, 2142); budowle wodne (klasy: 2151, 2152, 2153); rurociągi, linie telekomunikacyjne i
elektroenergetyczne (klasy: 2211, 2212, 2213, 2214, 2221, 2222, 2223, 2224).
PowyŜsze klasy ustalone zostały na podstawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz.
U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316), dostosowanej do klasyfikacji europejskiej EUROSTAT, która została
wprowadzona od 1 stycznia 2000 r. na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17
grudnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu
ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet stosowanych w badaniach ustalonych w
programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000 (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz.
1318).
W niniejszym opracowaniu przedstawiono informacje w układzie regionalnym. Obowiązek
ten został wprowadzony od 2005 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2004 r. w
sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005 (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2004).
Podział kraju na 6 regionów wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów z 13 lipca 2000 r.
(Dz. U. z 2000 r. Nr 58, poz. 685 z późn. zm.) w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek
Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).
Od 1 stycznia 2006 r. rozszerzono badania o liczbę decyzji legalizujących samowolę
budowlaną zgodnie z art. 48 i 49b ustawy - Prawo budowlane oraz dodano nową kategorię
obiektów budowlanych, tj. rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne. Zmiana
została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr
178, poz. 1482 z późn. zm.) w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na
rok 2006 oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz
wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych
ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 (Dz. U. z 2005 r.
Nr 206, poz. 1707 z późn. zm.).
Wyniki badań statystycznych dotyczące ruchu budowlanego upowszechniane są poprzez
zamieszczenie opracowania na stronie internetowej GUNB oraz przekazywanie do środków
masowego
przekazu
i
określonych
adresatów
administracji
publicznej.
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